Regulamento
1. Torneio de Páscoa NAE é um evento desportivo dedicado ao Andebol e
destina-se a Equipas de Juvenis Masculinos, Minis (Mistos) e Bambis (Mistos)

2. Local do Torneio
Pavilhão da Escola D. Maria II em Vila Nova da Barquinha
Alojamento e refeições na Escola D. Maria II em Vila Nova da Barquinha

3. Data do Torneio
18 a 20 de Março de 2016

4. Organização/Apoios
NAE – Núcleo de Andebol do Entroncamento
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
Associação de Andebol de Santarém
Câmara Municipal Entroncamento

5. Participantes As equipas serão convidadas pela Organização e terão de
efetuar o pagamento da respetiva Taxa de Inscrição até 12 de Março:
 Uma equipa 100 euros
 Segunda equipa 80 euros
 Terceira equipa 70 euros

6. Arbitragem
A arbitragem do torneio é de inteira responsabilidade da Associação de
Andebol de Santarém.

7. Estrutura do torneio
Juvenis Masculinos:
 Torneio Quadrangular, todos contra todos a uma volta
 Final entre os dois primeiros classificados
 Apuramento do 3º e 4º classificados

Minis:
 Dois grupos de três equipas, todos contra todos a uma volta
 Meias-finais entre os 2 primeiros classificados de cada grupo
 Final, jogos de apuramento entre o 3º/4º e 5º/6º classificados

Bambis:
 Festand Distrital na manhã de dia 20
 Manhã de dia 19 com alguns jogos e pequenas diversões para
os mais pequenos na tarde de sábado.

8. Tempo de Jogo e Pontuações
Juvenis masculinos:
 2 x 25 minutos com 5 minutos de intervalo
 Vitória: 3 pontos, Empate 2 pontos, Derrota 1 ponto, Falta de
Comparência 0 pontos.
 Em caso de empate aplicam-se o regulamento geral da
Federação de Andebol de Portugal
Minis:
 2 x 15 minutos com 5 minutos de intervalo
 Vitoria 3 pontos, Empate 2 pontos, Derrota 1 ponto, Falta de
Comparência 0 pontos.
 Em caso de empate aplicam-se o regulamento geral da
Federação de Andebol de Portugal

Bambis:

 Jogos com 10 minutos com troca de campo apos atividade
 Não existem vitórias ou empates nem classificação geral,
apenas se deseja um são convívio entre todos.

9. Prémios
Existem prémios e lembranças para todos, troféus para os primeiros classificados e
neste evento será distinguindo o melhor jogador por escalão, sendo esta situação
definida por :
 Eleição por treinador + Elementos da comissão organizadora do evento

A entrega de prémios será realizada por:
 Elementos do NAE;
 Elementos da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e Entroncamento;
 Elementos da Associação Andebol Santarém.

A gestão do evento é realizada por esta comissão, pelo que todas as outras
estabelecem laços de dependência estrutural para com ela.

10. Regras Técnicas Especiais
 Substituição apenas em posse de bola
 Proibição de defesas mistas (para Minis)

11. Confirmação de Presença
 Confirmação para email do clube: naeandebol@gmail.com
 Pagamento das Taxas de Inscrição até dia 12 Março.

 12. Seguro médico /desportivo: Da responsabilidade dos clubes participantes

13. Identificação

 A identificação será feita através do CIPA e de ficha de jogo enviada aos clubes,
sendo esta preenchida e reenviada com participantes
 Solicita-se também que os atletas sejam portadores do Cartão de Cidadão
14. Local dos Jogos, Alojamento e Refeições
Pavilhão de Escola Secundária D. Maria II em Vila Nova da Barquinha.

Nota:
 O aquecimento para os jogos terá de ser efetuado no exterior do recinto de jogo e
apenas efetuar aquecimento ao guarda-redes de forma a não atrasar o início dos
jogos.
 Atendendo ao espirito do torneio, apela-se ao melhor cumprimento do seu
planeamento e ao respeito pelos princípios do Fair Play.
 Alojamento em sala de aula com colchão. Aconselha-se a trazerem saco de cama.

15.Secretariado
O Secretariado do Torneio funcionará como apoio às equipas e todas as informações
relevantes (resultados, classificações, possíveis alterações ao calendário e eventuais
castigos aplicados) serão comunicadas/afixadas.

16.Calendários de Jogos Serão enviados atempadamente, bem como a propostas
de uma atividade extra para a manhã de 20 (a confirmar, e dependente das
condições climatéricas).

17.Alergénios
As equipas devem comunicar à organização se existem atletas com necessidade de
atenção relativamente à presença de Alergénios nas refeições.
18.Casos Omissos
Os casos omissos serão decididos pela Organização do Torneio, de acordo com os
regulamentos da Federação de Andebol de Portugal.

